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Vannak még polihisztorok?
Az AMEGA beszélgetőpartnere: Dr. Székely György
a Szent János Kórház I. sz. Belgyógyászati és Gasztroenterológiai Osztályának osztályvezető főorvosa
az orvostudományok kandidátusa, a Semmelweis Vonósnégyes tagja

– Főorvos Úr, amikor a beszélgetésre készülve végignéztem az Önről fellelhető internetes anyagokat,
az az érzésem támadt, hogy az egyik utolsó magyar
polihisztorral fogok találkozni.
– Szerintem a polihisztorok ideje lejárt. Én még ismertem igazi polihisztorokat, akikre az volt jellemző, hogy öt
nyelven anyanyelvi szinten beszéltek és ógörögül olvastak. A polihisztorság nagyon érdekes fogalom: ők azok az
enciklopédikus tudású emberek, akiknek hihetetlen tényanyag van a birtokukban, és azt sok területen hasznosítják. Az emberiség történetének egyik legnagyobb polihisztora Leonardo da Vinci volt, de azt gondolom, hogy
ilyesmi ma már nem létezik. Ha valakire azt mondják, hogy
sokoldalú ember, az már szerintem nagyon jó dolog. Azt
szeretném, ha minél több kollégám sokoldalúnak tartaná
magát, és nemcsak a szakmájában, hanem a szabadidejét
is produktív, aktív élvezetekkel töltené ki.
– Mi volt Önnél előbb fellelhető: a zene iránti elköteleződés vagy az orvostudomány iránti érdeklődés?
– Ez szinte egyszerre jelentkezett. Kicsi korom óta szépen énekeltem, de eközben az édesapám sem zárta el
előlem a könyveket, így az anatómiai és orvosi könyveit
már hatéves koromban forgattam. Ki is jelentettem már
akkor, hogy én orvos leszek.
– Az adottság volt fontosabb vagy a támogató
környezet?
– Úgy gondolom, hogy az orvosi készség, képesség
inkább környezeti hatásra alakul ki, a zenei készség
viszont valóban adottság. A szüleim zenerajongók voltak: édesapám zongorázott, édesanyám pedig, aki műtősnő, majd újságíró lett, gyönyörűen énekelt. Tehát a
környezet és az adottság együtt volt, még akkor is, ha ők
nem voltak hivatásos zenészek.
– Milyen máig tartó útravalót kapott a szüleitől?
– Mindketten csodálatos emberek voltak. Nincs annál értékesebb, mint amikor az ember oly mértékben
tudja tisztelni és szeretni a szüleit, hogy semmiféle szóbeli útmutatás nem szükséges. Az ő életük egy olyan

minta volt, amelyet bátyámmal, aki az ELTE történész
professzora, egy életen át nem győzünk követni.
– Milyen emlékei vannak a gimnáziumi évekből?
– A Rákóczi Gimnáziumba jártam, és ezt a négy évet
Ostoros Gyulával ültem végig egy padban, aki azóta is legszorosabb barátaim egyike. Ő tüdőgyógyász-onkológus
főorvos, és brácsázik a vonósnégyesünkben, amelyben
én hegedülök. A gimnáziumi élet színes és tartalmas időszak volt. Nagyon szerettem zenélni már akkor is, gimnazistaként gitáron és hegedűn játszottam. De mindig
előttem volt a cél, hogy az orvosira fogok jelentkezni,
ezért a gimnáziumban elkezdtem latint tanulni.
A gimnáziumi tanárok közül Kovács Endre tanár urat
kell kiemelnem – egyébként az ő fia Kovács János, a neves karmester –, akinek a hozzáállása az irodalomhoz és
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a zenéhez mintaszerű volt. Az ő élete arra volt
példa, hogy a művészet olyan tényező, amely
nélkül nem lehet értékes életet élni.
– Egyszerű út vitt az orvosegyetemre?
– Igen. Jelentkeztem és felvettek. Nagyon
készültem ide, és nagyon szomorú lettem volna, ha nem sikerül. Mindezzel párhuzamosan
továbbra is aktívan zenéltem. Gitároztam, hegedültem, sőt, szerveztem egy olyan zenei klubot,
ahol a legnagyobb magyar művészek – többek
között Fischer Annie, Kocsis Zoltán és Ránki Dezső
– is felléptek.
– Nem merült fel alternatívaként a Zeneakadémia?
– Komolyan szerencsére soha. Az orvosi pályára mindig mint hivatásomra készültem, arról
nem beszélve, hogy csapnivaló zenetanár lettem volna, mert rosszul viselem a kezdők óhatatlanul kicsit csikorgó játékát.
– Főorvos Úr, kik voltak a legkedvesebb
oktatói az orvosi egyetemen?
– Nagy megtiszteltetés volt, hogy személyes
barátság fűzött szüleimen keresztül Magyar Imre
professzorhoz, aki a belgyógyászat nagy alakja volt, de a belgyógyászat területén működő
többi oktató is mély hatást gyakorolt rám, úgyhogy nem véletlen, hogy belgyógyász lettem.
És természetesen Szentágothai professzor anatómia előadásai is felejthetetlenek voltak.
– Mikor kezdett el érdeklődni a gasztroenterológia iránt?
– Mindenképpen kórházi orvos szerettem
volna lenni. Már medikusként is belgyógyászati
témából írtam a rektori pályázatomat, amelyre
első díjat kaptam. Először inkább kardiológusnak készültem, de végül a sors vagy a munkalehetőségek másképp akarták, és a János
Kórházban nyertem el egy belgyógyász állást
gasztroenterológiai profilú osztályon. Abban
az időben mindössze három belgyógyász állást
hirdettek meg Budapesten. A siker, hogy ebből
az egyik az enyém lett, akkora erőt adott, hogy
amint megtudtam, hogy felvettek, másnap rohantam a könyvesboltba, és megvettem Papp
János Gastrointestinalis endoscopia című könyvét, s lelkesen belevetettem magam. A belépésem másnapján már az endoszkópos laborban
néztem a vizsgálatokat, s ehhez nagyon jól
jöttek a frissen olvasottak, mert az idősebb kollégák nagyon jó néven vették, hogy láthatóan
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értem, mi történik ott. A diagnosztika annyira izgatott, hogy amint lehetett, bekapcsolódtam az
ultrahangdiagnosztikába is. Másfél évvel később
– ekkor még a radiológiai szakma alig használta
– érkezett osztályunkra egy ultrahangkészülék
is, s ez végképp meghatározta érdeklődésemet
a képalkotó vizsgálatok iránt. Ebben nagy szerepe volt Szebeni Ágnes professzornak, a szakma
egyik doyenjének.
– Kiket tekint még mestereinek orvosi
szakmai szempontból?
– Wittmann István professzortól, a hazai
gasztroenterológia és endoszkópos diagnosztika jeles alakjától nagyon sokat tanultam. Ő már
ugyan nyugállományban volt, de nyugdíjasként
még bejárt, s 10 évet még mellette dolgoztam.
A velem dolgozó munkatársaknak, Toóth Éva,
Huoranszki Ferenc és Lendvai Iván főorvosoknak
is sokat köszönhetek. Életem egyik ajándéka,
hogy Varró Vince professzorral, aki a szakma
egyik itthoni megalapítója, mai napig – 95 éves!
– jó barátságban lehetek.
– A zenei pályafutása során kik segítették a fejlődését?
– Mindent két tanáromnak – szinte pótmamáimnak – köszönhetek: a hegedűtudást Kertész Istvánné, Ági néninek, míg a gitár iránti rajongást Liptay-Wagner Tiborné, Zsuzsa néninek.
Az ő egyéniségüknek, emberi minőségüknek
köszönhető, hogy nem hagytam abba egyik
hangszert sem. Klasszikus gitárral eljutottam a
Zeneakadémia nagytermébe is, ahol Vivaldi gitárversenyt játszottam egy újévi koncerten.
– Főorvos Úr, milyen külföldi tapasztalatszerzésekre volt alkalma?
– Amikor 1977-ben elkezdtem a kórházi munkát, még nagyon korlátozottak voltak az ilyen lehetőségek. Nagyon nagy élmény volt, hogy egyegy rövidebb időszakot eltölthettem Európa
nagy gasztroenterológiai centrumaiban. Amszterdamban Guido Tytgat és Paul Fockens profeszszoroktól, az endoszonográfia nagy művelőitől
tanulhattam, Münchenben Thomas Röschtől, aki
azóta a német gasztroenterológia egyik vezető
alakja lett. Berlinben, Barcelonában, Londonban
is jártam, de kijutottam Angliába is. Nem volt
könnyű ezekhez anyagi támogatást szereznem,
s ha szerény körülmények között is, de megérte,
mert a legkorszerűbb orvosi tudáshoz ezeken a
helyeken lehetett hozzájutni.
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– Mire a legbüszkébb az orvosi pályafutása során elért eredményei közül?
– Ez talán nem fog jól hangzani, de bevallom, hogy én mindig arra vagyok büszke, ha
egy beteg gyógyultan megy ki az ajtón. Nekem
ez a büszkeség. Én nem teszem ki sem az okleveleimet, sem a hírességekkel készült fotóimat,
nálam inkább csupa impresszionista kép van a
falakon. Számomra nagy dolog, hogy még osztályvezetőként is folyamatosan részt vehetek a
napi betegellátásban. Azonban az elismerések
közül mégis kiemelkedik egy, amely nagy-nagy
tisztesség és nagyon jól esik, hogy ebben az évben átvehetem a Magyar Gasztroenterológiai
Társaság életmű díját, a „Pro optimo merito in
gastroenterologia” kitüntetést.
– A zenei pályafutása során elért eredményei közül mire a legbüszkébb?
– Amikor elkezdtem kamarazenélni, akkor azt
láttam, hogy az amatőr zenészek között rengetegen művelnek dobhártyára káros szörnyűségeket. Ezért megfogadtam, hogy én soha nem fogok pódiumon kamarazenélni. Ezt aztán sikerült
alaposan megszegnem, mert úgy hozta az élet,
hogy négyen – három orvos barátommal – alapítottunk egy vonósnégyest, amely szinte azonnal
felkérést is kapott nyilvános szereplésre.
Ez 33 éve történt, és azóta is játszunk Semmelweis Vonósnégyes néven. Az első hegedű-szólamot a legendás Orvoszenekar koncertmestere,
Kelemen László háziorvos játssza, a csellistánk
Asbót Richard kardiológus. A brácsás a már említett gyerekkori barát, Ostoros Gyula onkológustüdőgyógyász, én pedig a második hegedű szólamát játszom. Bejártuk az országot, többször
koncerteztünk Salzburgban, Berlinben. Kedves
itthoni koncert helyszínünk a Bartók Emlékház,
a Régi Zeneakadémia, az Óbudai Társaskör és a
fóti katolikus templom. A zenei élet kiválóságai
tisztelnek meg minket azzal, hogy együtt játszanak velünk.
– Hogyan egyeztethető össze időben a
magas szintű orvoslás és a szinte professzionális színvonalú amatőr zenélés?
– Erre azt szoktuk válaszolni, hogy mi hosszmetszetben gyakorolunk. Egy darabot évekig
tanulunk, mire jól betanuljuk, és olyan állapotba kerül, hogy előadjuk. Nagyon változó, hogy
hetente hány órát töltünk együtt. Elsősorban a
hétvégék szolgálnak a közös muzsikálásra.
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– A munkatársainak mely tulajdonságát
értékeli a legtöbbre?
– A munkatársaimban én mindig szeretném
megtalálni a jó tulajdonságokat, még abban is,
akiben kevesebb van, de számomra az a legfontosabb, milyen a kapcsolatuk a betegekkel.
Mindig érzékeny pontom volt, hogy meggyőződésem szerint az orvosi hivatás része az is,
hogy jól kommunikáljunk a betegekkel. Aki erre
nem képes, az nem tudja jól ellátni az orvosi hivatását sem. E mögött aztán rögtön ott kell lennie a szakmai tudásnak is, ez vitathatatlan, el is
várom a munkatársaimtól. Ahogyan azt is, hogy
folyamatosan érdeklődjenek a szakterületünk
legújabb orvosi eredményei iránt.
– Főorvos Úr, Ön mely témakörökkel foglalkozott tudományos pályája során?
– A gasztroenterológián belül a májkeringéssel, a háromdimenziós ultrahangdiagnosztikával foglalkozó munkáim újdonságszámba
mentek, az utóbbi időben a bélflóra eltéréseivel is foglalkozom.
– Mi lehet a szerepe a probiotikumoknak
a humán gyógyászatban?
– Ez az utóbbi évtizedek forradalmian új
területe. Úgy tűnik, hogy az emberi széklet baktérium-genomja felér egy genetikai önéletrajzzal. Hihetetlen, ahogyan az immunrendszer egy
ilyen különleges baktérium összetétellel szabályozni tudja az emberi szervezet működését.
Még mindig nem tudunk eleget erről az elméletről, de engem ez a témakör nagyon izgat.
– Ide kapcsolódik az első hallásra meghökkentő székletátültetés is, amiről egyre
többet cikkeznek. Milyen indikációi lehetnek ennek az eljárásnak?
– Amikor a bélflóra súlyos sérülése az egész
szervezetre káros hatással lehet, a széklet-transzplantációval meg lehet fordítani a folyamatot. A
módszer csak az utóbbi évtizedben terjedt el,
holott már 60 éve jelezték, hogy eredményes. A
széklettartalmat tudják úgy kiszűrni és átalakítani, hogy egy egészséges bélflóra kerüljön vissza
a szervezetbe. Aztán ugyanúgy, mint a hagyományos bélflóra esetén, a nem patogén baktériumok kiszorítják a patogéneket, és ezek kolonizálódnak. Olyan súlyos kórképekben, mint a
polirezisztens Clostridium difficile fertőzés, és a
gyulladásos bélbetegségek egyes stádiumaiban meglepően jó gyógyulási eredmények ér-
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hetők el a széklettranszplantációval. Az utóbbi
idők közleményeiben azonban súlyos allergiás
kórképek, sőt a sclerosis multiplex sikeres kezelései is szerepelnek.
– És most egy újabb zenei kérdés: Hogyan lett Önből Fischer Annie emlékének
egyik legelkötelezettebb gondozója?
– Véleményem szerint Fischer Annie zongoraművész a 20. század egyik legnagyobb előadóművésze volt. Életem egyik nagy élménye,
hogy személyesen is jó ismeretségben lehettem vele 20 éven keresztül.
Medikusként egyszer csak odaálltam elé,
és megkérdeztem, hogy tisztelt művésznő,
eljönne-e játszani hozzánk a medikus klubba?
Hirtelen szóhoz sem jutott, majd elvállata. Csodaszép koncertet adott a jelenleg már nem létező Semmelweis teremben. Ezt követően már
megismert a koncerteken, alkalmam volt több
ízben beszélgetni vele, s végül haláláig megtisztelt a barátságával. 1996-ban bekövetkezett halála után úgy éreztem, hogy a zenei élet kezdi őt
elfelejteni. Sokszor egy kívülálló is tehet sok mindent, és én ezt megtettem. Igyekeztem írni róla,
és riportokat készítettem azokkal, akik ismerték
őt. Ezek is szerepelnek abban a könyvben amelyet Dévény Anna, a neves gyermek-mozgásterapeuta birtokában lévő képanyag alapján szerkesztettünk hozzáértő zenetudós barátokkal.
A két évvel ezelőtti születési centenáriumi évforduló alkalmából igyekeztem körém gyűjteni
olyan művészeket, akikkel aztán végigvittünk
egy nagyon szép rendezvénysorozatot, és talán
ennek is köszönhető, hogy Fischer Annie ismertsége ismét sokat javult az utóbbi években.
– A zenélés mellett van-e bármilyen más
hobbija?
– Nagyon szeretek olvasni, főleg szépirodalmat. Legutóbb Curzio Malaparte Kaputt című
könyvét olvastam, amit 54 év után most adtak
ki újra, és még a szüleim könyvespolcán láttam

először. Szeretek régi könyveket is újraolvasni. A
mozgás is fontos nekem, rendszeresen úszom,
de csak a magam”amatőr” módján.
– Ki a kedvenc mesehőse?
– Kedvencem volt Szabó Magda Sziget-kék
című zseniális gyermekkönyve. Állatalakjai Szántó Piroska rajzaival lenyűgöztek. Szerettem Babár,
a kiselefánt kalandjait és Erich Kästner műveit is.
Azonban már 8-9 évesen is sok felnőtt könyvet
olvastam, ezért néha koravénnek neveztek.
– Milyen tervei vannak a közeljövőben
orvosként, illetve zenészként?
– Lassan közeleg az aktív pályám lezárása,
három év múlva végleg nyugdíjas leszek. Számomra nem a nagy tervek a fontosak, hanem
az, hogy egy működő kórházi osztályt hagyjak
magam mögött és továbbra is részt vehessek a
betegellátásban, akármilyen formában is. Nem
túl hálás dolog manapság egy kórházi osztályt
vezetni, amit most már 23. éve csinálok, de úgy
érzem a lelki terhelés ellenére, hogy az eredmények és a betegek miatt ezt érdemes volt elvállalnom. A zene pedig megmarad olyan formában, ahogy lehetséges: egyelőre még élvezem
az aktív muzsikálást.
– Mikor volt a legutóbbi koncertjük?
– Február 5-én a Zeneakadémia vezetésétől
kaptunk nem először egy nagy lehetőséget,
egy jótékonysági koncerten játszottunk, ahová
vendégeket hívtam meg: Vásáry Tamás zongoraművészt és a Vígszínház művészeit: Eszenyi
Enikőt és Marton Lászlót. Chopin f-moll zongoraversenyének kvartett kísérettel megírt verzióját is játszottuk.
– Hogyan tudná összefoglalni a szakmai
ars poeticáját?
– Legyünk nyitottak minden és mindenki
felé, mindig legyünk naprakészek szakmailag
és emberileg is. Ne felejtsük el azt, hogy nemcsak egy szakmán belül botorkálunk az életben,
és igyekezzünk teljes életet élni. 
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